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  تحصیل رایگان در دانشگاه مفید بورس نامهآیین

، او در مدت بورس از پرداخت هرگونه شهریه تحصیلی اعطا شود) چنانچه به دانشجویی بورس تحصیل رایگان 1ماده 

   شود.  مشمول هیچ گونه تعهد خدمتی نمیبال دریافت بورس تحصیل رایگان، دانشجو قشود. در معاف می

  

  مقطع کارشناسیبورس تحصیل رایگان در الف: 

از طریق آزمون اختصاصی دانشگاه  هاي اقتصاد، حقوق و فلسفه که) در مقطع کارشناسی، تنها به دانشجویان رشته2ماده 

   شود.اند، بورس تحصیل رایگان اعطا میپذیرش و ثبت نام شده

و یا پس  علمی در مصاحبهاما  ،باشدفاقد شرایط بورس آیت اهللا العظمی موسوي اردبیلی ) 2موضوع ماده (دانشجوي در صورتیکه  )3ماده 

با تایید رئیس دانشگاه ، هدتشخیص دبراي تحصیل رایگان شرایط علمی الزم واجد او را کمیته بورس  ،تحصیلیا دو نیمسال از یک 

  .شوداعطا می بورس تحصیل رایگانبراي یک نیمسال به او 

یا بیست درصد اول  )اقتصاد و فلسفه هايدر رشتهدرصد اول (جزء چهل در نیمسال قبل معدل دانشجو هاي بعد، چنانچه در نیمسال) 4ماده 

  شود. صورت خودکار تمدید می ه، بورس تحصیل رایگان او بورودي خود باشددانشجویان (در رشته حقوق) 

باید بر اساس جدول  در صورتیکه دانشجو در درسی مردود شود، اما سایر شرایط تحصیل رایگان را به طـور کامـل داشـته باشـد )5ماده 

  شهریه، شهریه درس مردود شده و شهریه اخذ مجـدد آن درس را پرداخـت نمایـد.

  

  مقطع کارشناسی ارشددر  گانیرا لیبورس تحصب: 

 تهیکماینکه  ایو  ی را کسب نمایندمصاحبه علم حد نصاب الزم دراگر  ،کارشناسی ارشدهاي پذیرفته شده در کلیه رشتهدانشجویان  )6ماده 

تشخیص دهد که ایشان واجد شرایط علمی دریافت بورس تحصیل  ،انتهاي نیمسال اولدر ارزیابی تحصیل ایشان بر اساس  ،بورس

  .شوندتحصیل رایگان در دانشگاه مفید برخوردار میاز بورس  رایگان هستند،

از شمول بورس  کمتر از پانزده و نیم باشد، در آن نیمسال دانشجو ي کارشناسی ارشدنیمسال معدل نیمسال دانشجو یکدر چنانچه ) 7ماده 

   تحصیل رایگان خارج شده و مکلف است تمام شهریه مربوط را پرداخت نماید. 
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برخورداري از بورس تحصیل رایگان، تحصیل را اولویت اول خود قرار داده و در مّدت مکلف است  ي کارشناسی ارشددانشجو )8ماده 

د هاشتغال کاري به تحصیل خود صدمه نزند. هیچ گونه بهانه کاري به عنوان عذر غیبت یا کم کاري درسی او پذیرفته نخوابه واسطه 

   شد. 

 ،بار بگذراند کیاز  شیرا ب یدرس گریبه هر جهت د ای يحذف اضطرار ایبه جهت مردود شدن  کارشناسی ارشد ي) چنانچه دانشجو9ماده 

 شهریه درس مزبور را بر اساسموظف است  یهر بار اضاف در، را به طـور کامـل داشـته باشـد گانیرا لیتحص طیشراهمچنان اما 

  آن سال بپردازد. يورود انیدانشجو هیشهر

  

  دکتريدر مقطع  گانیرا لیبورس تحصج) 

رایگان برخوردار  تحصیلها) از ابتداي تحصیل از بورس (کلیه رشتهدکتري هاي رشته پذیرفته شده در دانشجویانتمام ) 10ماده 

   شوند.پذیرفته ننمایند و به صورت مشروط و غیر بورس شرایط علمی الزم را کسب شوند، مگر اینکه در مصاحبه ورودي می

به طور تمام وقت به تحصیل بپردازد و اشتغال  مکلف است در مّدت برخورداري از بورس تحصیل رایگان دکتريي دانشجو )11ماده 

دانشجوي شاغل باید در مدت تحصیل از محل کار خود مأموریت یا مرخصی تحصیلی به کار دایم یا تمام وقت نداشته باشد. 

  کند. افتیدر

دانشجو موظف است از ابتداي مهرماه تا آخر خردادماه هر سال تحصیلی، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و حداقل سی ساعت  ) 12ماده 

در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقیق بپردازد. ایّام تعطیل رسمی و  19:00تا  8:00ساعت بازه زمانی در هفته، در 

مستثنی است. چنانچه دانشجویی در یک نیمسال از مفاد این ماده تخلف کند، در آن نیمسال دو هفته تعطیالت بین دو نیمسال 

ة شود و مکلّف است شهریه کامل آن نیمسال را بپردازد. در هر حال، نیمسال مزبور جزو بازاز شمول تحصیل رایگان خارج می

غیبت دانشجو خارج از اراده وي باشد، ممکن است شود. در موارد و شرایط استثنایی که مجاز تحصیل رایگان وي منظور می

  با تشخیص رئیس دانشگاه طور دیگري عمل شود.

 به جهت مردود شدن یا حذف اضطراري یا به هر جهت دیگر درسی را بیش از یک بار بگذراند، دکتري چنانچه دانشجوي )13ماده 

براي هر بار اضافی موظف است به ازاي هر واحد درسی  را به طـور کامـل داشـته باشـد، گانیرا لیتحص طیاما همچنان شرا

  یک ششم شهریه نیمسال دانشجویان ورودي آن سال، شهریه بپردازد.

در کل (یا قسمتی) از امتحان جامع مردود شود، مکلف است کل شهریه (یا به تناسب، دکتري  يدر صورتیکه دانشجو )14ماده 

  درصدي از شهریه) آن نیمسال را بپردازد.

نامه یا رسالۀ از نیمسال پنجم به بعد، تنها در صورتیکه کمیتۀ بورس عالوه بر احراز شرایط فوق، گزارش پیشرفت طرح )15ماده 

 شود.از تحصیل رایگان برخوردار میوي ارزیابی کند، » موفق«را  ي دکتريدانشجو

  

  



 2از  3صفحه 

  کلیه دانشجویان بورسیه ج) شرایط عمومی

طول مّدت مجاز تحصیل رایگان تواند از بورس تحصیل رایگان برخوردار شود. دانشجو صرفاً در طول مدّت مجاز تحصیل می )16ماده 

. چنانچه تحصیل دانشجو بیش از این به طول ي دانشجویان ارشد چهار نیمسال و براي کارشناسی و دکتري هشت نیمسال استبرا

 ،اضافینیمسال ارشد عالوه بر شهریه ثابت کارشناسی دانشجوي  اضافی شهریه بپردازد.بیانجامد، وي مکلّف است براي هر نیمسال 

  اضافی بپردازد.نیمسال باید پنجاه درصد هزینه پایان نامه را براي هر 

تبصره: در موارد استثنایی، به پیشنهاد کمیته بورس و بر اساس مستندات مربوط به پیشرفت تحصیلی دانشجو، رئیس 

  موافقت نماید.     ي مزبورن است با تمدید مدت مجاز بورس تحصیل رایگان براي دانشجودانشگاه ممک

هرگونه مرخصی دانشجو حتی اگر جزو سنوات مجاز آموزشی وي منظور نشود، جزو سنوات مجاز تحصیل رایگان وي منظور  )17ماده 

  شود.می

نرساند و منصرف از تحصیل یا اخراج شود، مکّلف است شهریه تمام چنانچه دانشجویی به هر جهت تحصیل خود را به پایان  )18ماده 

  هایی که به رایگان تحصیل کرده است را محاسبه و پرداخت نماید.نیمسال

  

بوده و کلیه قابل اجرا  1401و بعد از آن  براي دانشجویان ورودي به تصویب رئیس دانشگاه رسیده و  17/12/1400نامه در تاریخ این آیین

  گردد.  هاي سابق در این باره ملغی میها و بخشنامهنامهآیین

 


